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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

*** 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (TCBS) 

với tư cách là Đại Lý/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 

 

Tôi/chúng tôi là : ……………………………………………………………………………… 

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD 

(hoặc tương đương) 

: Số ………………… do …………………….……………………………… 

cấp ngày ……/……/……… 

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Tôi/chúng tôi xin đề cập đến trái phiếu do …………………………………………………………………… 

phát hành ngày ……/……/……… (“Trái Phiếu”). 

 

Tôi/chúng tôi là chủ sở hữu của  ………………… Trái Phiếu từ ngày ……/……/……… và đã được cấp 

một (1) bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu (“Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu”) đối với các Trái 

Phiếu sở hữu với các thông tin như sau: 

Giấy Chứng Nhận 

Quyền Sở Hữu số 

 

: 

 

……………………………………………………………………………… 

Ngày cấp Giấy Chứng 

Nhận Quyền Sở Hữu 

: ……/……/……… 

Số lượng Trái Phiếu sở 

hữu 

: ………………… (bằng chữ: ……..……………………………………….. 

…………………………………………………………………) Trái Phiếu 

Tên Trái Phiếu  : ………………… 

Mệnh giá : ………………… VND/Trái Phiếu 

Ngày phát hành : ……/……/……… 

Ngày đáo hạn : ……/……/……… 

 

Tuy nhiên do sơ suất, tôi/chúng tôi đã làm thất lạc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu nêu trên. Bằng đơn 

này, tôi/chúng tôi đề nghị TCBS cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu cho tôi/chúng tôi theo các thông 

tin được ghi nhận trong sổ đăng ký người sở hữu Trái Phiếu.  

 



Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng: 

(i) Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã bị mất chính là Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã được 

cấp hợp lệ cho tôi/chúng tôi đối với số Trái Phiếu đang sở hữu; 

(ii) Nếu tìm lại được Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị mất, tôi/chúng tôi cam kết sẽ đem trả lại 

TCBS; 

(iii) Tôi/chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy Chứng Nhận 

Quyền Sở Hữu và đồng ý bồi thường và bồi hoàn cho TCBS đối với mọi thiệt hại, tổn thất, chi 

phí, khiếu nại, kiện tụng mà TCBS hay Tổ Chức Phát Hành phải gánh chịu liên quan đến việc 

cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu; và 

(iv) Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu cũ chưa được sử dụng để lưu ký tại bất kỳ thành viên lưu ký 

nào (trong trường hợp trái phiếu đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam). 

 

Trân trọng! 

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm ……… 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 

 

 

 

____________________ 

 

XÁC NHẬN CỦA CHI NHÁNH TECHCOMBANK hoặc 

BỘ PHẬN KINH DOANH CỦA TCBS 

Tôi đã đối chiếu chứng minh thư và chứng kiến Ông/Bà ……………………………… 

ký trực tiếp vào đơn đề nghị cấp lại. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

Số điện thoại người xác nhận:…………………………… 

 

E-mail:……………………………………………………… 

 

 

 


